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Vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymą
Nr. 3D-203 „Dėl pavedimo“ (Žin., 2013, Nr. 29-1434), atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2012, Nr. 18-830), 77
punktą, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų
perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas
ir rinkodara“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2011 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-242 (Žin., 2011, Nr. 39-1880), Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2012 m.
gruodžio 18 d. suvestinę Nr. (SV)-330 bei į Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programos priemones, II atrankos komiteto 2013 m. gegužės 22 d.
posėdžio protokolą Nr. 8D-256(5.50),
t v i r t i n u Projektą, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją
veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ (pridedama).

Žemės ūkio ministerijos kanclerė

Dalia Miniataitė

Potvarkį rengė Kaimo plėtros departamento (direktorė J. Stakėnienė, tel. 239 1020) Kompensacijų
ir investicijų skyriaus (vedėjo pavaduotoja A. Grygalienė, tel. 239 8462) vyr. specialistė Miglė
Gudaitienė, tel. 239 8472.
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AB „Vilkijos ūkis“

2 615 480

1.

Neskirti paramos projektui „Visaverčių pašarų kailiniams žvėreliams
gamybos veiklos modernizavimas ir plėtra“, pateiktam 2011 m. balandžio 29 d.
atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas, įgyvendindamas projektą (pagal 2008 m.
sausio 25 d. pateiktą paraišką NR. 1VM-KK-08-2-000130-PR001) pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio
valdų modernizavimas“ pirmąją veiklos sritį „Nitratų direktyvos reikalavimų ir
naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“, padarė pažeidimą.
Įgyvendindamas projektą neįvykdė įsipareigojimo iki projekto pabaigos (2011
m. liepos 14 d.) padidinti (laikyti) 1509,82 sutartinių gyvulių vienetų (SGV)
skaičiaus valdoje (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC)
duomenimis 2011 m. liepos 14 d. paramos gavėjas turėjo 688,41 SGV). Tokiu
būdu paramos gavėjas pažeidė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmosios veiklos
srities „Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų
įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-479 (Žin., 2007, Nr. 1174806), 120.1 punktą (120.1.1. neįvykdžius įsipareigojimo padidinti SGV skaičių
valdoje, paskutinė mokėtina suma, jei paramos gavėjas pateikia daugiau nei
vieną mokėjimo prašymą, mažinama už kiekvieną trūkstamą SGV ir paramos
gavėjas netenka teisės kreiptis investicinės paramos, kol bus pašalinti veiklos
trūkumai). Taip pat pažeidė 2008 m. liepos 18 d. paramos sutarties Nr. 1VM-

2
KK-08-2-000130-PR001 17.11 punktą (paramos gavėjas privalo įvykdyti
paraiškoje (projekto apraše) numatytus įsipareigojimus, susijusius su projekto
rezultatais ir pasiekimais). Įvykdytas pažeidimas nustatytas 2011 m. liepos 14 d.
Agentūra 2012 m. birželio 19 d. yra priėmusi sprendimą Nr. BRK-(3.239)-5564
pareiškėjui pritaikyti 283 387,55 Lt sankciją ir vietoj prašomos 690 560 Lt
paramos sumos skirti 407 172,45 Lt dydžio paramą. Pareiškėjas šį Agentūros
sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam (Administracinė byla
Nr. I-3912-189/2012) teismui, tačiau skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas ir
liko galioti Agentūros sprendimas. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Vyriausiąjį
administracinį teismą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.
lapkričio 21 d. sprendimo panaikinimo. Tačiau Lietuvos Vyriausiasis
administracinis teismas apeliacinį skundą atmetė (2013 m. balandžio 9 d.
nutartis) palikdamas sprendimą galioti.
Atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją bei vadovaujantis Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų
perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios veiklos srities „Žemės ūkio
produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2011
metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 25 d.
įsakymu Nr. 3D-242 (Žin., 2011; Nr. 39-1880), 26.3.1. punktu, pareiškėjui AB
„Vilkijos ūkis“ parama negali būti suteikiama, jei yra priimtas galutinis
sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš EB ir (arba)
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pažeidimo. Tokiu atveju
pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius metus nuo galutinio
sprendimo priėmimo.

IŠ VISO

2 615 480

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka
administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka
administraciniam teismui.
___________________________

